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Resumo 

A aquisição de equipamentos biomédicos é um processo muito complexo, seja 

pela diversidade de equipamentos necessários para o funcionamento de um hospital, ou 

pela diversidade de fornecedores e de tecnologias associadas a cada tipo de 

equipamento.  O processo de aquisição de equipamento para um Estabelecimento 

Assistencial de Saúde é um processo de decisões que começa com a adequação da verba 

disponível às prioridades demandadas pelos diversos setores hospitalares. Assim sendo, 

equipe de vários setores prestadores de serviço precisam participar do processo com 

vistas ao sucesso no processo de aquisição. A Engenharia Clínica é o setor responsável 

pelo processo, visto que, em função da verba e das necessidades de demanda, busca 

adequar o processo de aquisição de modo a atender satisfatoriamente os usuários em 

tempo e condições de uso do equipamento. As formas de aquisição de equipamentos 

podem variar de acordo com o tipo de hospital, público, privado ou filantrópico e a 

origem da verba.  

Este trabalho descreve as principais características e atribuições da Engenharia 

Clínica nas instituições de Saúde. Fala também das modalidades de licitação previstas na 

Lei 8.666/93 (Lei das Licitações), com destaque à modalidade Pregão, regida pela Lei 

10.520/02.  E o enfoque principal é o estudo de caso de uma compra feita com verba 

pública para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para uma entidade 

filantrópica através do Pregão.  

  

Palavras Chave: Engenharia Clínica, Equipamentos Biomédicos, Licitação 
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Abstract 

The biomedical equipment acquisition is a very complex process due the 

diversity of equipment required for the operation of a hospital, or the diversity of 

suppliers and technologies associated with each device. The equipment procurement 

process for a Health Care Facility is a decision process that begins with the adequacy of 

available funds and the priorities demanded by the various hospital departments. 

Therefore, staff of various service providers sectors need to participate in the process 

with a view to the success in the procurement process. The Clinical Engineering is the 

department service responsible for the process, since, depending on the budget and 

demand needs, seeks to adjust the procurement process in order to meet satisfactorily 

the users in time and conditions of use of the equipment. The ways of acquisition of  

equipment may vary according to the type of hospital: public, private or philanthropic 

and the origin of the funds. This paper describes the main features and tasks of Clinical 

Engineering in the health institutions. It also speaks of the bidding modalities provide 

for in Law 8,666/93, with emphasis on Trading mode, governed by Law 10,520/02. And 

the main focus is the case study of a purchase made with public funds for the purchase 

of medical devices to a charity through the Trading session. 

 

Keywords: Clinical Engineering , Biomedical devices, Bidding 
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Capítulo 1  

Introdução 

Nas últimas décadas, a dependência do sistema de saúde em relação a tecnologia 

para atendimento aos pacientes tem crescido continuamente. Esse aumento de 

tecnologia na área da saúde vem permitindo aos médicos diagnósticos e tratamentos 

mais seguros e eficazes. Porém, essa rápida evolução não está sendo acompanhada por 

técnicas de controle de aquisição, manutenção e até mesmo de desativação dos 

equipamentos médico-hospitalares, pois a falta de profissional especializado para 

desenvolver essa atividade, compromete demasiadamente a qualidade do serviço, com 

compras inadequadas, materiais de baixa qualidade, equipamentos adequados sem 

instalações adequadas etc.  

 Essa característica fez com que houvesse a necessidade de criar um serviço 

dentro da unidade hospitalar que fizesse o papel de controle da tecnologia existente, 

bem como sua manutenção, aquisição e estudo de descarte.  A criação do serviço de 

engenharia clínica (EC) nos hospitais, além de se ocupar da tecnologia de uso direto em 

atividades fins dos hospitais, também atua nas instalações com vistas ao uso da 

tecnologia, bem como em serviços associados como a Lavanderia e a Central de material 

esterilizado, dentre muitos outros (ANTUNES, 2002).  

A tecnologia hospitalar engloba todos os equipamentos que são utilizados em um 

hospital e foram desenvolvidos para este fim, atendendo a normas específicas para o 

Setor. A EC é responsável por todo o ciclo de vida dos equipamentos: aquisição, 

recebimento, testes, treinamento, manutenção, contratos de aluguel, comodatos e 

desativação, levando a redução de custos e eficácia do processo.   

Sendo assim, o engenheiro clínico deve conhecer, dentre várias outras coisas, as 

categorias de equipamentos existentes, suas principais finalidades e características 



2 
 

 

 

técnicas e como adquiri-los. No caso de compras com verba pública é necessário 

conhecer o que é licitação e seus tipos (Concorrência, Convite, Concurso, Tomada de 

Preços, Leilão, Pregão), que são explicados neste artigo, com maior ênfase e estudo de 

caso neste último. 
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Capítulo 2  

Engenharia Clínica, Tipos de Aquisição de 
Equipamentos Médicos e Tipos de Equipamentos 

2.1. Engenharia Clínica 

Devido à grande demanda por melhorias e agilidade nos diagnósticos e 

tratamentos de doenças, os hospitais têm, cada dia mais, necessitado e adquirido novas 

tecnologias, principalmente no que se diz respeito a equipamentos.  

Porém, a crescente aquisição dessas novas tecnologias leva a situações complexas 

de serem resolvidas devido às diversas etapas do processo, como especificação técnica 

para aquisição, compra, recebimento, instalação, tratamento com representantes e/ou 

fabricantes, documentação técnica,  treinamento de pessoal para operar o equipamento 

no setor fim, treinamento de pessoal para realizar manutenções preventivas e 

corretivas, tempo relativamente longo de inatividade do equipamento quando a 

manutenção realizada por terceiros e seu alto custo, monopólio das empresas em 

prestar tais serviços, reposição de peças, controle do fim de vida útil, substituição do 

equipamento etc. Essas características demonstram a complexidade do problema a ser 

resolvido em um gerenciamento de tecnologia médico-hospitalar. 

Temos então, um característico problema de gerenciamento de tecnologia 

médico-hospitalar. 

Para executar tal gerenciamento com eficácia torna-se necessário profissionais 

qualificados tecnicamente que controlem qualquer etapa do processo anteriormente 

descrito, determinando a melhor maneira de executá-las e considerando todos os 

impactos e possíveis consequências. Em síntese, pode-se dizer que o engenheiro clínico 
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é o responsável por gerenciar as tecnologias de saúde durante todo o seu ciclo de vida. 

Fica evidente, então, a necessidade da criação de um serviço de Engenharia Clínica nos 

hospitais, visando a planejar, coordenar e executar, como elemento central, as atividades 

de assistência à saúde e utilização da tecnologia, propriamente dita, objetivando o maior 

aproveitamento possível de tais tecnologias. (ANTUNES, 2002).  

A Fig. 2.1 apresenta um diagrama que demonstra o ciclo de atividade de um 

equipamento biomédico e este ciclo deve ser devidamente controlado pelo Serviço de 

Engenharia Clínica para que o equipamento não seja utilizado antes da sua adequada 

incorporação e nem posteriormente ao seu tempo de vida útil de forma a garantir a 

qualidade do serviço por ele prestado. 

 

 

 

Figura 2.1 – Ciclo de vida do Equipamento Médico 

 

O perfil do engenheiro clínico, profissional de engenharia que desenvolve 

atividades na área de Engenharia Clínica, pode ser compreendido através da definição 

do American College of Clinical Engineering (ACCE, 2001): “O ENGENHEIRO CLÍNICO é 

profissional que aplica e desenvolve os conhecimentos de engenharia e práticas 
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gerenciais às tecnologias de saúde, para proporcionar uma melhoria nos cuidados 

dispensados ao paciente.”. 

Segundo o Portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, 2005) 

resumem-se das seguintes maneiras os benefícios que um setor de engenharia clínica 

pode trazer aos estabelecimentos de saúde e a atuações do engenheiro clínico dentro 

dos mesmos: 

● Redução dos gastos com manutenção;   

● Redução do tempo de parada do equipamento;   

● Avaliação da veracidade dos orçamentos;   

● As empresas prestadoras de serviços são melhor controladas, e com isto surge 

automaticamente a desejada melhoria de qualidade;   

● Os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas passam a ter mais tempo para executar 

sua principal tarefa, que é cuidar dos pacientes;   

● Os operadores são treinados diariamente;   

● As compras são feitas corretamente;   

● Os contratos de manutenção são melhor elaborados e controlados;  

● Os equipamentos passam a ter uma melhor qualidade técnica;   

● Os indicadores devem ser validados e auditados, para garantir as melhorias.  

● A saúde financeira das instituições de saúde está enormemente associada a boa 

utilização de seus recursos investidos em tecnologia.  

● Controlar o patrimônio dos equipamentos médico-hospitalares e seus 

componentes;   

● Auxiliar na aquisição e realizar a aceitação das novas tecnologias;   

● Treinar pessoal para manutenção (técnicos) e operação dos equipamentos 

(operadores);   

● Indicar, elaborar e controlar os contratos de manutenção preventiva/corretiva;   

● Executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-

hospitalares, no âmbito da instituição;   
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● Controlar e acompanhar os serviços de manutenção executados por empresas 

externas;  

● Estabelecer medidas de controle e segurança do ambiente hospitalar, no que se 

refere aos equipamentos médico-hospitalares;   

● Elaborar projetos de novos equipamentos, ou modificar os existentes, de acordo 

com as normas vigentes;   

● Estabelecer rotinas para aumentar a vida útil dos equipamentos médico-

hospitalares;   

● Auxiliar nos projetos de informatização, relacionados aos equipamentos médico-

hospitalares;   

● Implantar e controlar a qualidade dos equipamentos de medição, inspeção e 

ensaios, item 4.11 da ISO-9002, referente aos equipamentos médico-hospitalares;   

● Calibrar e ajustar os equipamentos médico-hospitalares, de acordo com padrões 

reconhecidos;   

● Efetuar a avaliação da obsolescência dos equipamentos médico-hospitalares, 

entre outros;   

● Apresentar relatórios de produtividade de todos os aspectos envolvidos com a 

gerência e com a manutenção dos equipamentos médico-hospitalares – 

conhecidos como indicadores de qualidade e/ou produção. 

 

A Fig. 2.2 mostra alguns dos setores e profissionais que a engenharia clínica deve 

manter relacionamento direto para que os serviços executados por ela sejam 

satisfatórios e os benefícios esperados pelo estabelecimento de saúde alcançados. 
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Figura 2.2 – Relacionamento com o setor de Engenharia Clínica 

2.2. Processos de aquisição de equipamentos médico-hospitalares 

Para que a Administração Pública possa contratar serviços ou comprar bens de 

instituições privadas, ela deve, em regra geral, realizar um procedimento administrativo 

licitatório. Porém, como toda regra tem sua exceção existe um método de compra em 

que não é necessário que se realize a licitação, denominado contratação direta da 

administração pública. 

Em sua obra, o professor Marçal Justen Filho (2000) trata do tema contratação 

direta: 

“A supremacia do interesse público fundamenta a exigência, como regra geral, de 

licitação para contratações da Administração Pública. No entanto, existem hipóteses em 

que a licitação formal seria impossível ou frustraria a própria consecução dos interesse 

públicos. (...). Por isso, autoriza-se a Administração a adotar um outro procedimento, em 

que formalidades são suprimidas ou substituídas por outras”.  
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A dispensa da licitação é caracterizada pela particularidade do caso, desde que 

seja conveniente e oportuno para a Administração Pública, visando o interesse público. 

Em vias normais a licitação é o procedimento administrativo padrão de compra 

baseada no princípio de selecionar entre várias propostas referentes a compra, obras ou 

serviços, a que melhor atende ao interesse público. Essa característica se deve 

principalmente aos elevados custos dos serviços e equipamentos que oferecem os 

fornecedores hospitalares.  

O processo licitatório está fundamentado na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

(e suas alterações) e a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - PREGÃO - que 

regulamenta o Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988.  

Ele tem como princípios a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, 

julgamento objetivo e outros. 

●  DA LEGALIDADE: A atuação do gestor público e a realização da licitação devem 

ser processadas na forma da Lei, sem nenhuma interferência pessoal da 

autoridade.  

● DA IMPESSOALIDADE: O interesse público está acima dos interesses pessoais. 

Será dispensado a todos os interessados tratamento igual, independente se a 

empresa é pequena, média ou grande.  

● DA MORALIDADE: A licitação deverá ser realizada em estrito cumprimento dos 

princípios morais, de acordo com a Lei, não cabendo nenhum deslize, uma vez 

que o Estado é custeado pelo cidadão que paga seus impostos para receber em 

troca os serviços públicos.  

● DA IGUALDADE: Previsto no art. 37, XXI da Constituição onde proíbe a 

discriminação entre os participantes do processo. O gestor não pode incluir 

cláusulas que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo, favorecendo uns em 

detrimento de outros, que acabam por beneficiar, mesmo que involuntário, 

determinados participantes.  

● DA PUBLICIDADE: Transparência do processo licitatório em todas as suas fases.  
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● DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA: O gestor deve ser honesto em cumprir todos 

os deveres que lhes são atribuídos por força da legislação.  

● DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL OU CONVITE): A 

administração bem como os licitantes, ficam obrigados a cumprir os termos do 

edital em todas as fases do processo: documentação, propostas, julgamento e ao 

contrato.  

● DO JULGAMENTO OBJETIVO: Pedidos da administração em confronto com o 

ofertado pelos participantes devem ser analisados de acordo com o que está 

estabelecido no edital, considerando o interesse do serviço público e os fatores de 

qualidade de rendimento, durabilidade, preço, eficiência, financiamento e prazo.  

 

Existem também diversas modalidades de licitação definidas no art. 22 da Lei 

8.666/93, que são: a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. 

A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na 

fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

Essa modalidade se tornará obrigatória, independentemente do valor do 

contrato, nas compras de bens imóveis, nas alienações de bens imóveis para as quais não 

se haja adotado o leilão como modalidade de licitação, imóveis cujas aquisições 

decorrem de procedimentos judiciais ou de dação e pagamento, nas concessões de 

direito real de uso e por fim nas licitações internacionais. 

A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação. 

A tomada de preços é menos formal do que a concorrência, pois aquela visa 

negociações de vulto médio, ao contrário desta que é baseada em contratações de 

grandes vultos. 
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O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao 

seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela 

unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 

convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade 

que manifestarem seu interesse com antecedência de até vinte e quatro horas da 

apresentação das propostas. 

Essa modalidade é a menos formal em relação às outras modalidades de licitação, 

pois se destina a contratações de menor vulto. Nela não existe edital e seu instrumento 

de convocação é chamado de carta-convite, onde estão tipificadas as regras da licitação. 

Essas cartas são remetidas a pessoas cadastradas ou não e não existe obrigatoriedade de 

divulgação da mesma através da imprensa, porém para que esta seja válida deverá, pelo 

menos, ser divulgada em locais próprios da repartição pública. 

Caso a administração pública não consiga no mínimo três interessados 

qualificados, o Tribunal de Contas da União decidiu que a administração pública deverá 

repetir o ato, convocando outros interessados a participarem da licitação. Após essa 

repetição, caso não compareçam as três empresas, a Administração poderá contratar 

com aquela que atenda às exigências, devidamente justificado. 

O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha 

de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na 

imprensa oficial com antecedência mínima de quarenta e cinco dias. 

Assim, o concurso é uma modalidade de licitação de natureza especial que 

dispensa as formalidades de exigência da concorrência, visando à publicidade e a 

igualdade entre os participantes. 

O prêmio ou a renumeração somente deverão ser pagos, desde que o autor do 

projeto tenha a liberalidade em ceder a Administração Pública seus direitos 

patrimoniais da obra, permitindo assim a utilização integral de acordo com a 

conveniência na forma que estabelecer o regulamento ou ajuste para elaboração deste.  
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Como essa modalidade diz respeito ao caráter intelectual, a comissão que irá 

julgar a qualificação dos interessados, deverá ser bastante criteriosa e apta 

intelectualmente, para que não ocorra eventual desvio de finalidade na licitação. Esse 

julgamento será realizado com base nos critérios fixados pelo regulamento do concurso. 

Dispensa as formalidades específicas da Concorrência. O regulamento do Concurso é que 

indicará a qualificação dos participantes, estabelecerá as diretrizes e a forma de 

apresentação do trabalho, fixando as condições de sua realização, bem como os prêmios 

a serem concedidos, será designada a Comissão Julgadora definindo sobre os critérios e 

julgamento. Encerra-se o Concurso, com a classificação dos trabalhos e o pagamento dos 

prêmios. 

O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de 

bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos 

ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance, 

igual ou superior ao valor da avaliação 

Existem dois requisitos importantes a serem observados no leilão: um que diz 

respeito a ampla divulgação do certame, obedecendo ao princípio da publicidade e outro 

em relação a avaliação dos bens a serem leiloados visando ao princípio da preservação 

patrimonial dos bens públicos. 

O leilão ainda pode ser cometido por um leiloeiro oficial ou por um servidor 

público designado pela Administração Pública. Encerrado o leilão, serão pagos à vista ou 

no percentual estabelecido no edital, não inferior a cinco por cento. Neste caso o 

arrematante deverá pagar o restante fixado no edital, sob pena de perder o valor já 

recolhido em favor da Administração Pública. Com a efetivação do pagamento o bem 

será automaticamente entregue ao vencedor da demanda após a assinatura da 

respectiva ata lavrada no local do leilão.  

2.3. Categorias de Equipamentos Médicos 
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No Brasil a classificação dos produtos da saúde é realizada pela ANVISA, que 

define como “Equipamentos e Materiais de Saúde ou "Produtos Correlatos" que são 

aparelhos, materiais ou acessórios cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e 

proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins 

diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, 

ópticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários. Vide Inciso IV do Art. 3º, 

Decreto nº 79.094, de 5 de janeiro de 1997.” 

A legislação sanitária brasileira estabelece uma classificação do material médico-

hospitalar, de acordo com sua utilização em equipamentos de diagnóstico, 

equipamentos de terapia, equipamentos de apoio médico-hospitalar, materiais e artigos 

descartáveis, materiais e artigos implantáveis, materiais e artigos de apoio médico-

hospitalar e produtos para diagnósticos de uso em vitro. 

Os equipamentos de diagnósticos são aparelhos ou instrumentos de uso médico, 

odontológico ou laboratorial, destinados a detecção de informações do organismo 

humano visando a auxiliar a escolha de um procedimento clínico. 

Os equipamentos de terapia são aparelhos ou instrumentos de uso médico ou 

odontológico, destinados a tratamento de patologias, incluindo a substituição ou 

modificação da anatomia ou processo fisiológico do organismo humano. 

Os equipamentos de apoio médico-hospitalar são equipamentos, aparelhos ou 

instrumentos de uso médico, odontológico ou laboratorial, destinado a fornecer suporte 

a procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos. 

Os materiais e artigos descartáveis são utilizáveis somente uma vez, de forma 

transitória ou de curto prazo, como bisturis ou luvas de procedimento. 

Os materiais e artigos implantáveis são dispositivos biocompatíveis criados para 

ser introduzidos total ou parcialmente no organismo humano ou em orifício do corpo, 

ou para substituir uma superfície epitelial ou superfície do olho. A introdução é feita por 

meio de intervenção médica, permanecendo no corpo por longo prazo; 

http://www.anvisa.gov.br/legis/decretos/79094_77.htm
http://www2.ghc.com.br/genp/equipa.html#apoio
http://www.prolab.com.br/produtos/material-hospitalar/bisturi-descartavel
http://www.prolab.com.br/produtos/material-hospitalar/luva-de-procedimento-talcada
http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/conceito_prod.htm#5
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Ainda são classificados como equipamentos hospitalares os materiais e artigos de 

apoio médico-hospitalar, destinados a fornecer suporte a procedimentos diagnósticos, 

terapêuticos ou cirúrgicos e os produtos. 

Para diagnósticos de uso “in-vitro”, utilizados em laboratórios, como reagentes, 

padrões, calibradores, controles, materiais, artigos e instrumentos que auxiliam a 

análise de uma amostra proveniente do corpo humano. 

 

  

http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/conceito_prod.htm#6
http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/conceito_prod.htm#6
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Capítulo 3  

Aquisição de Equipamentos Médicos por Pregão 

A aquisição de equipamentos médicos pode ser feita por pregão que é uma 

modalidade específica que permite a aquisição de diversos produtos de diversos 

fornecedores em um único processo. 

3.1. Características da aquisição do tipo Pregão 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2005), “pregão pode ser entendido 

como modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns qualquer que seja 

o valor estimado da contratação, em que a disputa é feita por meio de propostas e lances 

em sessões públicas”. 

De modo mais abrangente e inserindo a possibilidade de uso de meio eletrônico, 

Diógenes Gasparini (2006) traz a seguinte definição: 

“Pregão é o procedimento administrativo mediante o qual a pessoa obrigada a 

licitar, seleciona para a aquisição de bens comuns ou para a contratação de serviços 

comuns, dentre as propostas escritas, quando admitidas, melhoráveis por lances verbais 

ou virtuais, apresentadas pelos pregoantes em sessão pública presencial ou virtual, em 

fase de julgamento que ocorre antes da habilitação”. 

Assim, o pregão, presencial ou eletrônico, somente é válido para a aquisição de 

bens e serviços comuns, de qualquer valor estimado, constituindo alternativa para todas 

as modalidades de licitação e tem como critério de julgamento o menor preço. 



15 
 

 

 

De acordo com o parágrafo único da Lei 10.520, 17 de Julho de 2012, consideram-

se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 

ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Deve-se frisar que a União tornou obrigatório, pelo decreto 5.504 de 5 de Agosto 

de 2005, o emprego da modalidade pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, 

sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica. E ainda que a inviabilidade da 

utilização desta deverá ser devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade 

competente.  

As leis aplicáveis ao pregão são: 

• Relação entre a Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93; 

• Relação entre as leis e os decretos;  

• Da abrangência restrita do Decreto Federal nº 3.555/00  

• Da desnecessidade de decreto para que Estados, Distrito Federal e Municípios 

adotem o pregão presencial;  

• Da recepção dos decretos federais de nºs 3.555/00 e 3.697/00 pela Lei nº 

10.520/02 

São inúmeros os benefícios da utilização do pregão para a Administração Pública, 

mas pode-se destacar duas: maior celeridade na contratação e o valor final do contrato 

mais vantajoso.  

3.2. Agentes envolvidos no Pregão 

Para a realização do pregão é necessário uma equipe capacitada, com atribuições 

específicas e responsabilidades e requisitos condicionantes determinados por lei.  São 

elas: a autoridade competente, o pregoeiro, a equipe de apoio e o procurador ou apoio 

jurídico do Órgão ou entidade. 

A autoridade competente é a pessoa designada para ser o responsável de 

compras e contratações pelo regimento da entidade que realizará a licitação. Tem por 

atribuição determinar a abertura do pregão, estabelecer os requisitos e critérios para 
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reger o processo de licitação e a execução do contrato, designar o pregoeiro e os 

membros da equipe de apoio, decidir os recursos, homologar a adjudicação do pregão e 

determinar a celebração do contrato. Tais atribuições poderão ser delegadas para um 

servidor designado como ordenador de despesas ou agente de compras no intuito de 

agilizar os procedimentos e decisões (SILVA,2002).  

O pregoeiro é o servidor da entidade, designado pela autoridade competente por 

portaria ou ato administrativo interno para a condução do procedimento do pregão. 

Para tal designação, faz-se necessária a realização de treinamento em curso de 

capacitação especifico. Ele tem por atribuição a abertura e exame das propostas iniciais 

de preços, receber e classificar os lances, analisar a aceitabilidade e classificação, 

adjudicar a proposta de menor preço, habilitar o licitante classificado, elaborar a ata e 

conduzir os trabalhos da equipe de apoio (SILVA,2002)  

A equipe de apoio auxilia o pregoeiro na execução de suas atribuições, e é por ele 

designada. A Lei exige que, em sua maioria, a equipe seja formada por servidores 

ocupantes de cargos efetivos do quadro permanente do órgão ou entidade da 

Administração. Embora a função do pregoeiro possa ser exercida por ocupante exclusivo 

de cargo em comissão, é recomendável que os integrantes da equipe de apoio tenham 

vinculação permanente com a Administração Pública, visando a estimular a 

profissionalização dessas funções (SILVA,2002).  

O procurador ou apoio jurídico do órgão ou entidade tem por responsabilidade e 

emissão de um parecer para o processo de instauração da licitação, modalidade pregão, 

de modo a justificar a legalidade do Edital(SILVA,2002). 

3.3. Fases do Pregão 

O pregão é constituído basicamente por duas fases: a interna, conjunto de atos e 

atividades de caráter preparatório; e a externa, em que será consumado o processo de 

escolha da melhor proposta e do futuro contratado.  
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Fase interna do Pregão 

 

A licitação inicia-se quando a Administração Pública estuda previamente e define 

o objetivo do processo e todas as condições para a participação do mesmo, através da 

elaboração de um edital. O edital é o mais importante documento elaborado pelo órgão 

licitante por conter, além da descrição detalhada do objeto a ser licitado, todas as regras 

para a escolha e contratação do fornecedor interessado. 

É no art. 3° da Lei n.° 10.520/2002 que estão disciplinados as regras da fase 

preparatória.  

“Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o 

objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, 

as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos 

prazos para fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas 

no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem 

apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora 

da     licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; 

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou 

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja 

atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua 

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do 

certame ao licitante vencedor. 

A equipe de apoio deve ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de 

cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro 

permanente do órgão ou entidade promotora do evento. 



18 
 

 

 

No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da 

equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. 

Com isso fica evidente que nessa fase inicial estão, efetivamente, as decisões que 

vão condicionar todo o desenvolvimento do processo licitatório, desde a justificativa 

para a contratação pretendida e as estimativas de custos, bem como tratando acerca da 

definição do objeto do futuro contrato, explicitando as condições de participação do 

certame e de aceitação da proposta e dispondo até mesmo sobre sanções. 

 

Fase Externa do Pregão 

 

A fase externa do pregão inicia-se após a publicação do edital no qual estão 

descritos os objetos do pregão. No art. 4° da Lei n.° 10.520/2002 estão disciplinados as 

regras da fase pública do pregão.   

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados 

e observará algumas regras.  

A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em 

Diário Oficial, Diário Oficial da União (DOU), Diário Oficial do Município (DOM) etc, ou 

em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o 

vulto da licitação, em jornal de grande circulação. 

No aviso de divulgação constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do 

local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital; 

No edital constam todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º da 

Lei n.° 10.520/2002, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do 

contrato, quando for o caso; 

As cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de 

qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei no 9.755, de 16 de 

dezembro de 1998; 

O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação 

do aviso, não pode ser inferior a oito dias úteis; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9755.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9755.htm
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A data, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento 

das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o 

caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e 

para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os 

envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua 

imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos 

estabelecidos no instrumento convocatório; 

No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 

preços até 10% (dez por cento) superior àquela poderão fazer novos lances verbais e 

sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 

preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 

Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 

caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 

abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que 

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas 

no edital; 

A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular 

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a 

comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e 

qualificações técnica e econômico-financeira; 
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Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já 

constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e sistemas 

semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos 

demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes; 

Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor; 

Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos 

licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor; 

Em algumas situações previstas, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido preço melhor; 

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos; 

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento; 

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor; 

Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 

licitação ao licitante vencedor; 

Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será 

convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; 
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Capítulo 4  

Estudo de Caso 

Aquisição de equipamentos médicos para renovação do parque tecnológico de 

hospital filantrópico de Belo Horizonte, 100% SUS – Sistema Único de Saúde, com verba 

do programa orçamentário do Ministério da Saúde de aproximadamente 4,3 milhões de 

reais.  

4.1. Repasse de verba do Ministério da Saúde 

Para solicitar o recurso de investimento podem ser utilizados os seguintes 

instrumentos: convenio, contrato de repasse, termo de cooperação ou transferência 

fundo a fundo. A solicitação deve ocorrer no endereço eletrônico www.fns.saude.gov.br 

e a fonte do recurso poderá ser de emenda parlamentar ou de programa orçamentário 

do Ministério da Saúde, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual. 

Para apresentar proposta de financiamento é necessário que a entidade esteja 

credenciada no Portal dos Convênios – SICONV e cadastrada no Fundo Nacional de 

Saúde, devendo manter suas informações sempre atualizadas. 

O Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV foi criado com 

o objetivo de dar maior transparência e publicidade às ações desenvolvidas por meio 

desses instrumentos. Pode ser acessado através do endereço eletrônico: 

www.convenios.gov.br. Todos os atos referentes à celebração, execução, 

acompanhamento e fiscalização dos termos de parceria celebrados deverão ser 

realizados ou registrados em módulo específico do sistema SICONV. 

Uma vez credenciado, o proponente pode manifestar seu interesse em celebrar os 

instrumentos de transferência voluntária mediante apresentação de proposta de 

http://www.fns.saude.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
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trabalho no SICONV, em conformidade com o programa e com as diretrizes disponíveis 

no sistema, que deve conter, no mínimo:  

1. descrição do objeto a ser executado;  

2. justificativa contendo a caracterização dos interesses recíprocos, a relação 

entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa 

federal e a indicação do público alvo, do problema a ser resolvido e dos 

resultados esperados;  

3. estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a ser realizado 

pelo concedente ou contratante e a contrapartida prevista para o 

proponente, especificando o valor de cada parcela e do montante de todos 

os recursos, na forma estabelecida em Lei;  

4. previsão de prazo para a execução;  

5. informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para 

execução do objeto.  

O órgão ou entidade da Administração Pública Federal repassador dos recursos 

financeiros deve analisar a proposta de trabalho e, no caso da aceitação, realizar o pré-

empenho, que será vinculado à proposta e só poderá ser alterado por intermédio do 

SICONV, e ainda informar ao proponente das exigências e pendências verificadas. No 

caso de recusa, o órgão deve registrar o indeferimento no SICONV e comunicar ao 

proponente o indeferimento da proposta.  

Em caso de aceitação da proposta de trabalho o proponente deve incluir o Plano de 

Trabalho no SICONV para efetivação do cadastro.  

O Plano de Trabalho do proponente deve conter, no mínimo:  

1. justificativa para a celebração do instrumento; 

2. descrição completa do objeto a ser executado;  

3. descrição das metas a serem atingidas;  

4. definição das etapas ou fases da execução;  

5. cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso;  



23 
 

 

 

6. plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e 

da contrapartida financeira do proponente, se for o caso. 

O Plano de Trabalho deve ser analisado quanto à sua viabilidade e adequação aos 

objetivos do programa e, no caso das entidades privadas sem fins lucrativos, sua 

qualificação técnica e capacidade operacional para gestão do instrumento também 

devem ser avaliadas, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ou entidade 

repassador de recursos. Qualquer irregularidade ou imprecisão constatada no Plano de 

Trabalho deve ser comunicada ao proponente, cuja ausência da manifestação no prazo 

estabelecido pelo concedente ou contratante implicará a desistência no prosseguimento 

do processo. Os ajustes realizados durante a execução do objeto devem integrar o Plano 

de Trabalho, desde que submetidos e aprovados previamente pela autoridade 

competente. 

O termo de referência é o documento apresentado quando o objeto do convênio, 

contrato de repasse ou termo de cooperação envolver aquisição de bens ou prestação de 

serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 

Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no 

mercado, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto.  

Nos convênios, o termo de referência deverá ser apresentado antes da celebração 

do instrumento, sendo facultado ao concedente exigi-lo depois, desde que antes da 

liberação da primeira parcela dos recursos. O termo de referência deverá ser 

apresentado no prazo fixado no instrumento, prorrogável uma única vez por igual 

período, a contar da data da celebração, conforme a complexidade do objeto. O termo de 

referência poderá ser dispensado no caso de padronização do objeto, a critério da 

autoridade competente do concedente, em despacho fundamentado. 

O termo de referência deve ser apreciado pelo concedente ou contratante e, se 

aprovado, ensejar a adequação do Plano de Trabalho. Constatados vícios sanáveis no 

termo de referência, estes deverão ser comunicados ao convenente ou contratado, que 

disporá de prazo para saná-los. Caso o termo de referência não seja entregue no prazo 
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estabelecido ou receba parecer contrário à sua aprovação, o convênio ou contrato de 

repasse deverá ser extinto, caso já tenha sido assinado. 

Os órgãos e entidades públicas que receberem recursos da União por meio de 

convênios e contratos de repasse estão obrigados, para a aquisição de bens e serviços, a 

usar a modalidade pregão, utilizada, preferencialmente, na sua forma eletrônica. As atas 

e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem 

como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades deverão ser registradas 

no SICONV.  

As entidades privadas sem fins lucrativos deverão realizar, no mínimo, cotação 

prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e 

economicidade. Elas deverão contratar empresas que tenham participado da cotação 

prévia de preços, ressalvados os casos em que não acudirem interessados à cotação, 

quando será exigida pesquisa ao mercado prévia à contratação, que será registrada no 

SICONV e deverá conter, no mínimo, orçamentos de três fornecedores. Cada processo de 

compras e contratações de bens, obras e serviços das entidades sem fins lucrativos 

deverá ser realizado ou registrado no SICONV contendo, no mínimo:  

1. os documentos relativos à cotação prévia ou as razões que justificam a sua 

desnecessidade; 

2. elementos que definiram a escolha do fornecedor ou executante e 

justificativa do preço; 

3. comprovação do recebimento da mercadoria, serviço ou obra; e 

4. documentos contábeis relativos ao pagamento.  

Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específica, isenta de 

cobrança de tarifas, do convênio ou do contrato de repasse exclusivamente em 

instituições financeiras controladas pela União e somente poderão ser utilizados para 

pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado 

financeiro. Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos devem ser 

obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira pública 

federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e em fundo de aplicação 
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financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida 

pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.  

A movimentação e o uso dos recursos serão realizados ou registrados no SICONV. 

Antes da realização de cada pagamento, o convenente ou contratado deverá incluir no 

SICONV, no mínimo, as seguintes informações:  

1. a destinação do recurso; 

2. o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;  

3. o contrato a que se refere o pagamento realizado;  

4. a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;  

5. a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante 

inclusão no Sistema das notas fiscais ou documentos contábeis. 

Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio os saldos 

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no 

prazo improrrogável de 30 dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada 

de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão 

ou entidade titular dos recursos.  

Todos os órgãos e entidades que receberem transferências de recursos da União 

terão de prestar contas, no prazo de até sessenta dias após o encerramento da vigência 

ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.  

A prestação de contas deverá ser composta, além dos documentos e informações 

apresentados pelo convenente ou contratado no SICONV, dos seguintes documentos: 

1. Relatório de Cumprimento do Objeto;  

2. declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;  

3. relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;  

4. a relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;  

5. a relação dos serviços prestados, quando for o caso;  

6. comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;  
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7. termo de compromisso por meio do qual o convenente ou contratado será 

obrigado a manter os documentos relacionados ao convênio ou contrato de 

repasse. 

A autoridade competente do concedente terá o prazo de noventa dias, contado da 

data do recebimento, para analisar a prestação de contas do instrumento, com 

fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes. O 

ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado no SICONV, cabendo ao 

concedente prestar declaração expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e 

regular aplicação. 

Caso a prestação de contas não seja aprovada, a autoridade competente, sob pena 

de responsabilização solidária, deverá registrar o fato no SICONV e adotar as 

providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, com posterior 

encaminhamento do processo à unidade setorial de contabilidade a que estiver 

jurisdicionado para os devidos registros de sua competência. 

O convenente deverá manter os documentos relacionados ao convênio pelo prazo 

de vinte anos, contados da data em que for aprovada a prestação de contas, podendo 

mantê-lo em arquivos digitais, se preferir. 

4.2.  Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) 

O Estabelecimento Assistencial de Saúde, em estudo nesse trabalho, é uma 

instituição médica e acadêmica, filantrópica, sem fins lucrativos, que destina 100% dos 

seus leitos de internação, suas consultas ambulatoriais e exames complementares aos 

pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Realiza, em média, 100 mil consultas 

médicas ambulatoriais todos os anos e mais de 9 mil internações, nas mais diferentes 

áreas. O Hospital atende a toda a região metropolitana de Belo Horizonte e pacientes do 

interior encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.  
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É oferecido também, o serviço de Residência Médica credenciada pelo (MEC) nas 

especialidades de: Clínica Médica, Pediatria, Ortopedia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Geral, 

Urologia, Anestesiologia e Nefrologia. 

Conta com a seguinte estrutura: 

 CTI Adulto com 18 leitos (expansão atual para 28 leitos); 

 Bloco cirúrgico com 8 salas; 

 174 leitos de enfermaria; 

 14 consultórios; 

 01 sala de cirurgia ambulatorial; 

 Unidade de hemodiálise que oferece 890 sessões por mês; 

 Unidade transplante renal; 

 Setor de radiologia; 

 Setor de endoscopia; 

 Laboratório de análises clínicas; 

 Cardiologia Intervencionista: hemodinâmica e eletrofisiologia; 

 Setores de eletrocardiografia, ecodopplercardiografia e ultrassonografia; 

 Serviço de litotripsia extracorpórea; 

 Auditório com 60 lugares; 

 Serviço de tomografia computadorizada e ressonância magnética; 

 Centro de Estudos; 

4.3. Processo de aquisição específico 

Será exemplificado o processo de licitação do ano 2014/2015 do hospital descrito 

no item 4.2. 

Após credenciamento no SINCOV e solicitação de recurso de investimento por 

meio de convênio, no endereço eletrônico www.fns.saude.gov.br,  dia 15 de fevereiro de 

2014, o Ministério da Saúde (MS) formalizou o repasse de quase R$ 4,3 milhões, por 

http://www.fns.saude.gov.br/
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meio de verba do programa orçamentário do Ministério da Saúde, para renovação 

tecnológica e aquisição de equipamentos e materiais permanentes, a fim de fortalecer o 

Sistema Único de Saúde (SUS), ao hospital descrito. 

O convênio com o Ministério da Saúde permitiu atualizar cerca de 50% do parque 

tecnológico, que estava defasado em vista da qualidade do serviço oferecido pelo 

hospital e ampliar em 20% o número de leitos, além do aumento da realização de 

procedimentos que requerem maior complexidade.  

O termo de referência apresentado continha todos os equipamentos que se 

desejava adquirir, assim como os respectivos quantitativos e descritivos técnicos, todos 

respaldados por normas técnicas. Também foi especificado a qual setor cada 

equipamento pertencerá após a aquisição. Existe uma relação de equipamentos que são 

financiados pelo MS, ou seja, nem toda tecnologia é financiada pelo MS. 

Os equipamentos solicitados foram definidos de acordo com a necessidade 

prioritária do hospital, em conversa entre a diretoria, a engenharia clínica e alguns 

médicos de serviços considerados relevantes pela diretoria do hospital. 

Para alguns equipamentos as especificações são preestabelecidas, devendo o 

solicitante apenas escolher uma das opções dentre as que foram fornecidas. Por 

exemplo: No caso do monitor multiparamétrico escolheu-se o tamanho (polegada), os 

acessórios, tipos de módulos (ECG, PI, PNI etc) dentre as opções oferecidas no site. Para 

outros equipamentos é permitido a substituição por outra especificação desenvolvida 

pelo proponente.  

É de suma importância lembrar que a especificação não poderá ser direcionada a 

nenhuma marca ou modelo específico, o que pode ocasionar o cancelamento do pregão 

pelos concorrentes. A mesma deve conter todas as características que atendam às 

necessidades, com opções que excluam os equipamentos pouco robustos, mas sem 

direcionar a nenhum fabricante em específico.  

Como o pregão apresenta como único critério de julgamento das propostas o do 

menor preço, nem sempre as mesmas serão as de maior vantajosidade. Assim, uma 
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descrição equivocada ou insuficiente do objeto no edital pode levar a aquisição de um 

bem de baixa qualidade e que não atende as reais necessidades.  

Se a especificação for mal formulada as compras são, frequentemente, mal 

sucedidas e os equipamentos e a verba mal aproveitados. Por isso, é muito importante 

entender a necessidade do corpo clínico para cada procedimento que envolva o 

equipamento, para que este atenda ao máximo as expectativas dos usuários. Porém, não 

só as necessidades do corpo clinico devem ser levadas em consideração, a parte técnica, 

com conceitos da engenharia clínica, são tão importantes quanto, visto que, todo o 

processo de gestão da tecnologia, ao longo dos anos, será realizado pela EC. 

Sendo assim, a especificação deve ser feita baseada nas necessidades técnicas e 

clínicas para cada equipamento. Uma especificação bem formulada garante um processo 

mais rápido, sem compras indesejadas, sem equipamentos pouco robustos, com 

satisfação do corpo clínico e da Engenharia Clínica. 

Após a submissão dos projetos, os mesmos foram avaliados pelos técnicos do 

Ministério da Saúde e alguns houveram diligencias que foram respondidas pelos 

proponentes. Os técnicos solicitaram algumas adequações ao projeto, em alguns casos 

alterações das especificações técnicas ou do quantitativo de equipamento por setor. 

Os proponentes responderam aos questionamentos do MS dentro dos prazos 

solicitados alterando o que havia sido solicitado ou justificando a necessidade de manter 

os pedidos. 

Após o EAS ter respondido aos questionamentos e passar pela aprovação técnica 

do MS, o projeto foi para aprovação financeira e o repasse feito através do convênio, em 

conta específica. 

Os valores máximos para compra de cada equipamento são estabelecidos pelo 

próprio MS, de acordo com o padrão tecnológico estipulado no termo de referência. As 

compras só podem ser feitas até esse valor máximo estipulado. Caso o pregão de 

determinado equipamento não tenha lance igual ou inferior a esse valor o pregão 

fracassa e não se compra o respectivo equipamento.  
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Como o convênio determinou a obrigatoriedade de realização de licitação para a 

contratação dos fornecedores, a instituição utilizou a plataforma licitações-e, do Banco 

do Brasil, para realizar o pregão online.  

Já com a repasse de verba feito e certeza da realização do convênio, inicialmente, 

foi realizada uma cotação prévia dos objetos a serem licitados com diversos 

fornecedores para que fosse estabelecido o preço médio de cada equipamento no 

mercado. O preço médio foi obtido a partir de média aritmética dos preços dos 

orçamentos enviados e que atendiam a especificação técnica feita para o edital de cada 

equipamento. Os orçamentos de equipamentos que não atendiam a essas especificações 

não entravam no cálculo do preço médio. A análise para saber se o equipamento em 

questão atendia ou não sua respectiva especificação foi feita pela Engenharia Clínica. 

Posteriormente, houve a elaboração de edital e seus anexos. A elaboração do 

edital foi realizada por profissional devidamente habilitado, da área jurídica, e continha 

o objeto da contratação, os requisitos, a documentação exigida, os prazos fixados, as 

condições de fornecimento, o período de garantia do produto ou do serviço, entre 

outros. 

O edital foi acompanhado pelos Anexos I, II, III, IV e V. O Anexo I contém o 

descritivo completo do objeto e a quantidade que será contratada. O Anexo II 

disponibiliza o Modelo da Proposta a ser apresentada pelos licitantes. O Anexo III 

contém a minuta do futuro contrato de fornecimento. O Anexo IV apresenta um Modelo 

de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. O Anexo V contém um Check-

List com a documentação exigida no edital. 

A publicação do extrato do edital ocorreu mediante a contratação de empresa 

atuante na área de comunicação, atendendo ao prazo mínimo de oito dias úteis antes da 

data da sessão pública respectiva, considerando o prazo legal. 

O edital foi inserido na plataforma licitações-e, para que todos os interessados em 

participar do pregão tivessem acesso às informações a respeito da futura contratação e 

foi publicado na imprensa oficial, conferindo publicidade ao certame e informando a 

data e sítio eletrônico no qual seria realizada a sessão pública. A partir da publicação do 
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extrato do edital na imprensa oficial, foi aberto o prazo para impugnação do instrumento 

convocatório. 

Eventuais impugnações foram analisadas pela comissão de licitação e a decisão 

emitida pelo pregoeiro, dentro do prazo estabelecido no edital. A respectiva 

documentação foi publicada na plataforma do site licitações-e, juntamente com a 

documentação referente ao certame.  

As propostas dos licitantes foram cadastradas no site licitações-e até a data e 

horário limite estabelecidos no edital. Antes do início da sessão pública, as propostas 

foram analisadas pela comissão de licitação e representante da engenharia clínica. Caso 

a proposta apresentada pelo licitante não cumprisse os requisitos estabelecidos no 

edital, era desclassificada. 

Caso a proposta fosse desclassificada, o interessado era vetado de participar da 

respectiva sessão pública.  Essa desclassificação era importante para não se ter 

ganhadores do pregão que não atendessem à proposta e necessitasse de convocar o 

próximo menor preço da lista, o que levaria a perda de tempo e demora para finalizar o 

processo.   

 Iniciada a sessão pública, os licitantes tiveram a oportunidade de dar lances 

sucessivos por meio do sistema eletrônico. Após a duração determinada no edital, que 

no caso foi de 15 minutos, era iniciado um período randômico que poderia ter duração 

variável e cujo fim era determinado automaticamente pelo sistema, sem que nenhum 

envolvido tivesse conhecimento do momento exato, o que dificulta fraudes.  

 Com a finalização da sessão pública, o licitante que apresentou a melhor 

proposta (no caso do pregão, o melhor preço), deveria enviar ao pregoeiro a 

documentação referente à proposta e à habilitação. Caso a proposta tenha atendido a 

descrição do objeto prevista no edital e a documentação habilitatória esteja regular, o 

licitante era declarado vencedor do certame. Declarado o vencedor, inicia-se o prazo 

para interposição de recurso, de conforme estabelecido no edital. 

Lembrando que, obrigatoriamente, as microempresas e empresas de pequeno 

porte têm tratamento diferenciado e simplificado com o benefício do empate ficto se 
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estiverem com propostas até 5% mais altas do que a primeira classificada, objetivando a 

promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a 

ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo a inovação tecnológica. 

Recursos interpostos tempestivamente eram analisados pela comissão de 

licitação, sendo a decisão proferida pelo pregoeiro e publicada no site licitações-e.  Em 

caso de provimento, o licitante vencedor era desclassificado ou inabilitado, sendo 

nomeado o próximo colocado (segundo menor preço) e assim sucessivamente, sempre 

abrindo oportunidade de recurso aos interessados. 

 Após a fase de interposição de recursos, com a definição do licitante vencedor, 

caso entenda que o procedimento encontra-se regular, a autoridade competente 

homologava a licitação. A Engenharia Clínica do hospital emitia parecer técnico 

aprovando a descrição técnica do produto oferecido pelo licitante vencedor, atestando a 

sua conformidade com o edital. Posteriormente, era elaborado o contrato de 

fornecimento, nos termos da minuta disponibilizada no anexo ao edital e com a 

participação do setor jurídico. Após a aprovação do jurídico e oposição das assinaturas 

do representante legal da instituição e do fornecedor, era expedida a ordem de compra 

respectiva, autorizando a execução do objeto do contrato. 

 Após a entrega do produto, emitia-se uma ordem de pagamento, documento que 

também era assinado pela diretoria da instituição, autorizando a realização do 

pagamento mediante SICONV. O procedimento de pagamento foi realizado no SICONV e 

houve uma transferência de valores da conta da instituição (aquela aberta 

exclusivamente para depósito do recurso público referente ao Convênio) para o 

fornecedor do produto ou do serviço. 

Executado o convênio em sua totalidade ou extinto o seu prazo de duração, 

deverá ser realizada a prestação de contas via SICONV, com a inclusão de toda a 

documentação referente à execução do objeto do convênio, incluindo editais, anexos, 

atas da sessão pública, contrato de fornecimento, ordem de compra, ordem de 

pagamento, etc. 
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4.4.  Resultado do pregão 

A Tabela 4.1 apresenta a relação dos equipamentos requeridos no termo de 

referência com seus respectivos preços máximos, estipulados pelo MS, e quantitativos. 

Como a equipe foi bem montada e estava em sintonia, foram executados a maior 

parte dos equipamentos em tempo hábil, restando apenas comprar o raio-x móvel, 

marcapasso cardíaco externo e o ultrassom oftalmológico.  

Esses três equipamentos não foram comprados, pois a verba destinada a eles não 

foi suficiente para compra, não tendo nenhuma proposta válida com o valor máximo 

estipulado. Assim o pregão desses três equipamentos fracassou nas duas tentativas de 

sessão pública realizada pra cada um deles. A equipe responsável pelo pregão pedirá 

remanejamento de verba para conseguir comprar os mesmos. 

O restante dos equipamentos solicitados já foi entregue ao hospital e pago aos 

fornecedores. 

O remanejamento de verba tem que ser liberado pelo MS e se refere a verba 

economizada com a compra dos outros equipamentos que foram executados com preço 

menor que o estipulado.  Para pedir esse remanejamento, todo o processo é paralisado 

até a resposta do MS, então é interessante fazê-lo somente quando tudo o que der para 

comprar tenha sido comprado, entregue e pago aos fornecedores. 

Toda a equipe está satisfeita com o resultado obtido, conseguindo executar mais 

de quatro milhões de reais em pouco mais de um ano e com compras excelentes e de 

qualidade para o hospital em questão. 
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Descrição Qtde Valor Unitário Valor Total 

Aparelho de Anestesia 7.0 75.000,00 525.000,00 

Foco Cirúrgico de Teto com Iluminação 2.0 70.000,00 140.000,00 

Mesa Cirúrgica Elétrica 5.0 40.000,00 200.000,00 

Foco Cirúrgico de Solo Móvel 2.0 10.000,00 20.000,00 

Oxímetro de Pulso 3.0 4.000,00 12.000,00 

Cardioversor 2.0 22.000,00 44.000,00 

Monitor Multiparâmetros 5.0 33.000,00 165.000,00 

Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica 75.0 3.000,00 225.000,00 

Carro de Emergência 2.0 3.000,00 6.000,00 

Monitor Multiparâmetros 10.0 25.000,00 250.000,00 

Aparelho para Hemodiálise 16.0 45.000,00 720.000,00 

Ultrassom Diagnóstico 1.0 95.000,00 95.000,00 

Aparelho de Raio X - Móvel 1.0 70.000,00 70.000,00 

Cardioversor 2.0 18.000,00 36.000,00 

Foco Cirúrgico de Solo Móvel 1.0 10.000,00 10.000,00 

Eletrocardiógrafo 1.0 4.500,00 4.500,00 

Ventilador Pulmonar 9.0 53.000,00 477.000,00 

Eletrocardiógrafo 2.0 4.500,00 9.000,00 

Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica 6.0 12.000,00 72.000,00 

Arco Cirúrgico 1.0 292.000,00 292.000,00 

Ultrassom Oftalmológico 1.0 9.000,00 9.000,00 

Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica 10.0 12.000,00 120.000,00 

Osmose Reversa 1.0 26.000,00 26.000,00 

Endoscópio Flexível (Fibroendoscopio) 2.0 55.000,00 110.000,00 

Aparelho de Raio X - Móvel 2.0 100.000,00 200.000,00 

Monitor Multiparâmetros 5.0 45.000,00 225.000,00 

Marcapasso Cardíaco Externo 3.0 5.000,00 15.000,00 

Oxímetro de Pulso 2.0 4.000,00 8.000,00 

Sistema Holter 3.0 28.000,00 84.000,00 

Poltrona Hospitalar 12.0 1.500,00 18.000,00 

Bisturi Elétrico 2.0 7.000,00 14.000,00 

Aparelho de Raio X – Móvel 1.0 70.000,00 70.000,00 

Total Geral     

           

4.271.500,00  

Tabela 4.1 – Equipamentos solicitados no Termo de Referência 
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Capítulo 5  

Monitor Multiparamétrico 

Na compra realizada no Hospital do item 4.2 foram adquiridos três tipos 

diferentes de monitores. O primeiro foi para internação, o segundo para o CTI e o 

terceiro para o bloco cirúrgico. A diferença entre eles era os módulos que os 

compunham. O pregão dos três lotes foi realizado no mesmo dia. 

1.1. Monitor Multiparamétrico  

O monitor multiparamétrico é um equipamento cujo propósito é auxiliar os 

profissionais da área médica no monitoramento de sinais vitais em seus pacientes. Esses 

equipamentos são compostos por módulos de controladores programáveis que são 

definidos de acordo com as necessidades de medição. Dentre as variáveis monitoradas 

temos: pressão arterial, oximetria, eletrocardiograma, respiração, temperatura, 

saturação de oxigênio entre muitos outros.  

Os monitores multiparamétricos realizam as leituras das variáveis da mesma 

forma dos medidores individuais, ou seja, através do contato direto de sensores 

biomédicos com o corpo paciente. As variáveis detectadas são analisadas através de 

algoritmos adaptáveis para o processamento do sinal desejado. Os pacientes são 

monitorados em uma central que armazena os dados coletados na realização da 

varredura dos sinais medidos. Alguns equipamentos permitem a aquisição destes dados, 

em computador, pela conexão USB ou interface RS232. 

Eles podem ser usados tanto dentro quanto fora dos hospitais, como em 

ambulâncias, UTI’s móveis e monitoração domiciliar, por exemplo. Além de ganhar mais 
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tempo, os procedimentos se tornam mais seguros para os profissionais e principalmente 

para os pacientes. 

1.2. Características mínimas dos monitores e de cada módulo licitado 

As características mínimas para os monitores licitados e comprados foram as 

seguintes: 

1. Equipamento que possibilite a monitorização de, no mínimo, 8 curvas 

simultâneas e campos numéricos digitais dos respectivos parâmetros 

solicitados.  

2. Equipamento em um bloco único, ou no máximo composto por duas 

partes, sendo a segunda fixada à principal.   

3. Ou equipamentos do tipo totalmente modular, com módulos 

intercambiáveis pelo usuário. 

4. Equipamentos pré-configurados serão aceitos somente com os 

parâmetros ECG, Oximetria, Temperatura, FC, Resp e PNI, como pré-

configurados, os demais parâmetros deverão ser modulares e 

intercambiáveis pelo usuário. 

5. Tendências de, no mínimo, vinte e quatro horas apresentada no monitor.  

6. Sistema de auto-diagnóstico funcional após equipamento ligado; 

7. Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display; 

8. Sistema de memória constante para parâmetros solicitados nesta 

especificação. O equipamento deverá guardar em memória e apresentar 

sua última configuração após ser ligado; 

9. Sistema ininterrupto para alarmes visuais segundo a NBR ISO 9919. O 

alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O 

equipamento não deve disponibilizar sistema manual para inibição. 

10. Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz, automático, 

fonte chaveada e sistema sob fusível de proteção; 



37 
 

 

 

11. Bateria selada de emergência com autonomia mínima para trinta minutos 

de uso com carregador interno ao equipamento; 

12. Possibilidade de integração com central de monitoração; 

13. Indicador áudio visual de QRS; 

14. Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; 

15. Indicação para bateria de emergência com baixa carga. 

16. Indicação de marca passo 

17. Display digital em cristal líquido colorido ou outra tecnologia similar 

18. Dimensão mínima: 15” (polegadas); 

19. Tecla liga/desliga para acionamento; 

20. Tecla para configurações de alarmes; 

21. Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. Tempo máximo de 

2 minutos para interrupções segundo a NBR ISO 9919; 

22. Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 

mm/s e 50 mm/s; 

23. Congelamento de imagem; 

24. Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem 

monitorados e dos ajustes do display; 

25. 01 cabo de força de 3 pinos (fase, neutro e terra); 

26. Todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos 

equipamentos e seus parâmetros. 

27. Normalização – Monitores multiparamétricos  -Tipo I - Completo 

28. Deverá ser apresentado Certificado de Registro definitivo na ANVISA; 

29. Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com as normas  

NBRIEC 60601-1 – Segurança elétrica; NBRIEC 60601-1 -2 – Interferência 

eletromagnética; NBRIEC 60601-2-49 -  Monitores multiparamétricos; 

NBRIEC 60601-2-27 -  ECG; NBRIEC 60601-2-30 – PNI; NBRIEC 60601-2-

34 – PI; NBRIEC 60601-XX – ETCO2; NBRIEC 60601- xx - Debito 
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As características mínimas para os módulos dos monitores licitados e comprados 

foram as seguintes: 

1. Eletrocardiograma (ECG)  

 Entrada flutuante; 

 Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos com 

recuperação rápida da linha de base. 

 Seleção de todas as derivações padrão; 

 Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial). 

 Análise de segmento ST;  

 Freqüência Cardíaca: 

 Faixa mínima para amostragem de FC  30 - 250 bpm; 

 Alarmes de máxima e mínima freqüência cardíaca;  

 Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; 

 Dois cabos de paciente de 5 vias; 

 

2. Temperatura (Temp) 

 Dois canais simultâneos; 

 Faixa mínima: 25 a 43ºC; 

 Alarmes de máximo e mínimo para temperatura; 

 Um sensor superficial; 

 Um sensor esofágico/retal 

 

3. Oximetria (SpO2)  

 Faixa: 30 a 100%; 

 Medição de pulso: 30 a 250 bpm; 

 Dois sensor não descartáveis, para adulto (tipo clip): 

 Apresentação da curva plestimográfica; 

 Alarmes máximo e mínimo para saturação; 

 Alarme de desconexão de sensor.  
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4. Respiração 

 Medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica 

(utilizando os eletrodos de ECG); 

 Indicação da freqüência respiratória e apresentação da curva de 

respiração; 

 Detecção e alarme de apnéia com tempo programável. 

 

5. Pressão não invasiva (PNI)  

 Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método 

oscilométrico; 

 Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições 

programados pelo usuário; 

 Manguitos anti-alérgico reutilizável com 3 tamanhos adulto e dois tubos 

extensor para manguito. 

 

6. Pressão Invasiva (PI)  

 Medição das pressões média, sistólica e diastólica; 

 Escalas manuais e automáticas; 

 Monitoração de pressões invasivas independentes no mínimo em 4 canais. 

 Alarmes de máximo e mínimo para valores de pressão invasiva; 

 Acompanha dois transdutores reutilizáveis, com cabos de interface. 

 

7. Débito Cardíaco 

 Método de termodiluição; 

 Faixa de medição aproximada de 0,2 a 20 litros/minuto; 

 Monitorização contínua da temperatura do sangue na faixa aproximada de 

30 a 40 graus centígrados e temperatura do sangue injetado na faixa 

aproximada de 0 a 25 graus centígrado; 
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 Cálculos dos parâmetros mínimos: índice cardíaco, índice do trabalho ve e 

vd, resistência vascular pulmonar e sistêmica e índice das resistências; 

 Alarmes de máximo e mínimo; 

 Acompanha 02 cabos de interface para débito cardíaco; 

 Acompanha 02 sensores de temperatura para líquido injetado. 

 

8. Capnografia  (ETCO2) : 

 Faixa mínima, que abranja: 0 – 99mmHg para CO2; 

 Faixa mínima, que abranja: 0 – 99mmHg para InsCO2; 

 Precisão de 2 mmHg para a faixa de 0 a 40 mmHg e 5 mmHg para a faixa 

de 41 a 70 mmHg 

 Faixa mínima, que abranja: 0 – 90 rpm para respiração; 

 Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de ETCO2 

e respirações /minutos; 

 Utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatos; 

 Apresentação de evolução dos parâmetros monitorizados (ETCO2 e 

respiração); 

 Permite a monitorização de pacientes não entubados; 

 Alarmes áudio-visuais de todos os parâmetros monitorados com limites 

ajustáveis manual ou automaticamente. 

 Com detecção de apnéia; 

 01 (um) Sensor com adaptador reutilizável se necessário à tecnologia 

utilizada. 

 05 linhas de amostragem de CO2 com filtro e conector ”T” se necessário à 

tecnologia utilizada; 

 05 cânulas nasais de CO2 para adulto com filtro e conector “T” se 

necessário à tecnologia utilizada; 

 Filtros permanentes se necessário à tecnologia utilizada; 

 Desumidificador de necessário à tecnologia utilizada. 
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9. Gases (CO2, N2O, O2 e agente anestésico) 

 Medida (valor e curva) das concentrações inspirada e expirada para CO2, 

N2O, O2 e agentes anestésicos, índice de sedação; 

 Capacidade de análise e identificação dos seguintes gases anestésicos: 

isoflurano, sevoflurano e desflurano com apresentação de valores da 

concentração alveolar mínima; 

 Identificador automático dos agentes anestésicos. 

 Acompanha acessórios para todos os pacientes (a, p, n). 

1.3. Monitor Multiparamétrico para a internação 

Foram licitados 10 monitores multiparamétricos para a internação cujo valor 

máximo para compra era de R$ 25.000,00 para cada monitor. Foram comprados os 10 

monitores no valor de R$ 19.025,00 cada, da empresa Omnimed LTDA. Os módulos 

requeridos foram: Eletrocardiograma (ECG), Temperatura (Temp), Oximetria (SpO2), 

Respiração (Resp), Pressão não Invasiva (PNI), Pressão Invasiva (PI) e Debito Cardíaco. 

1.4. Monitor Multiparamétrico para o CTI 

Foram licitados 5 monitores multiparamétricos para o CTI cujo valor máximo 

para compra era de R$ 33.000,00 para cada monitor. Foram comprados os 5 monitores 

no valor de R$ 22.600,00 cada, da empresa Omnimed LTDA. Os módulos requeridos 

foram os mesmo do monitor para internação acrescido do módulo de Capnografia 

(ETCO2). 

1.5. Monitor Multiparamétrico para o Bloco Cirúrgico 
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Foram licitados 5 monitores multiparamétricos para o bloco cirúgico cujo valor 

máximo para compra era de R$ 45.000,00 para cada monitor. Foram comprados os 5 

monitores no valor de R$ 45.000,00 cada, da empresa Agis Medical. Os módulos 

requeridos foram os mesmo do monitor para o CTI acrescido do módulo de Gases (CO2, 

N2O, O2 e agente anestésico). 

O pregão desse monitor tinha fracassado, pois a verba era insuficiente para 

compra-lo. Quando isso acontece, liga-se para cada concorrente, respeitando a ordem de 

classificação do menor preço, para saber se o mesmo tem interesse em vender por 

aquele preço estipulado. Nesse caso a Agis Medical se interessou em vender pelo preço 

máximo pedido, mesmo este sendo inferior ao praticado no mercado por eles, para que a 

marca e modelo pudessem ser divulgados e testados no hospital, dando visibilidade ao 

produto a demais interessados.  
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Capítulo 6  

Conclusão 

Pregão é a modalidade de licitação, que tornou-se obrigatória pela União, para 

aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, 

em que a disputa é feita por meio de propostas e lances em sessões presenciais ou 

eletrônicas - preferencialmente. Para sua realização são necessários o pregoeiro, a 

equipe de apoio, a autoridade competente e o apoio jurídico. É constituído basicamente 

por duas fases: a interna, conjunto de atividades preparatórias e a externa, em que será 

escolhida a melhor proposta e o futuro contratado.  

A modalidade do pregão eletrônico apresenta vantagens competitivas em relação 

às demais modalidades licitatórias por expressar indicativos de aumento na 

competitividade, racionalização dos procedimentos, redução de preços pagos, maior 

transparência e menor possibilidade de influência externa.  

A inserção da tecnologia amplia a possibilidade geográfica de participação no 

procedimento de licitação e democratiza o processo, na medida em que reduz os custos 

envolvidos de forma a possibilitar um aumento percentual dos fornecedores 

cadastrados e, em especial, os com menor capacidade econômico-financeiro. O aumento 

da competitividade se exterioriza com o número de fornecedores cadastrados, 

facilitação do acesso ao procedimento e democratização do mesmo.  

O pregão permite uma racionalização dos processos, gerando um ganho de 

eficiência ao alterar o momento da habilitação dos licitantes e possibilitar a análise 

documental somente da proposta vencedora. Existe também uma agilização no 

procedimento do pregão, por sua legislação possibilitar prazos menores para efetivação 

das etapas do certame. Essa redução produz uma melhor programação de compras, por 

facilitar a realização de um maior número de pregões com menos itens envolvidos. 
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A realização das operações e, consequentemente, do sucesso do empreendimento 

governamental no setor depende em grande parte da capacidade de sua equipe técnica 

para transpor as características do procedimento tradicional para o meio eletrônico.  

Assim, o pregão eletrônico confirma a afirmação de que as finalidades almejadas 

pelo ente governamental são alcançadas, por ser ele um mecanismo que possibilita uma 

melhor gestão dos recursos públicos, com agilidade, transparência e publicidade 

desejadas. 

O pregão realizado e analisado nesse trabalho foi de grande sucesso e os 

equipamentos comprados atenderam satisfatoriamente a equipe médica, a engenharia 

clínica e aos usuários do hospital. 
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